Månedsrapport februar
Vi har lagt nok en snøfri vintermåned bak oss. Men dette stopper ikke oss. Vi koser oss masse uansett
vær og vind. Vi har lekt masse ute og barna vært kreative. Noen dager har vi kunnet grave og bygge i
sandkassa mens andre dager har det vært veldig hardt å grave.
Det er ikke hver februar vi har vårfølelser og kan koste gårdsplassen. Men det har vi gjort i år. Barna
synes det er veldig stas å få hjelpe til å gjøre det fint på plassen vår. Noen har kostet mens andre har
kjørt sykkel og tilhenger for å samle opp grushaugene.
I starten av februar feiret vi Samefolkets dag. Vi hadde åpent mellom avdelingene og barna fikk prøve
å kaste lasso på trereinsdyret vårt, danse på joikdisco, lage lavvoer som formingsaktivitet og se på
samisk kino. Til lunsj denne dagen hadde vi reinsdyrsskavgryte med potetmos og tyttebær.
Denne måneden har vi også brukt mye tid på å forberede oss til karneval. I år var temaet Astrid
Lindgren. I løpet av barnehageåret har vi blitt kjent med mange av hennes karaterer og nå skulle
barna endelig få kle seg ut som en av dem. VI hadde alt fra Pippi, Tommy, lille Ida, Emil til Per
Karlsson Pussling, Tjoffsen og Karlsson på takt mm.
Inne avdelingene hadde vi sammen med barna bygd opp forskjellige rom fra noen av eventyrene.
Barna kunde gå inn i musehullet til Per Pussling. Men først måtte vi si «Spirrevippen» for å bli små. Så
fikk barna være i Emils snekkerbod og bygge og spikke med laftepinner. Det var også spennende å
oppleve taket til Karlsson og sitte i huset hans høyt oppe. Hos Pippi fikk barna sette hale på «Lilla
Gubben» og åpne kofferten med alle gullpengene i. Alle barn fikk hver sin gullpenge. Til lunsj hadde
vi pølser og et herlig dekorert fruktfat til dessert.
Barna har i etterkant av dagen snakket mye om alle kreative kostymer som dere foresatte har vært
med å lage, og det er stor glede når vi tenker tilbake på denne herlige dag.

Nå håper vi at mars måned byr på mange herlige magiske stunder.
Hilsen alle oss på Hvitveisen☺

